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عضو فريق محامي أسر شهداء مسجد الرئاسة:

يجب أن ميثل كبار املتهمني أمام القضاء

أهالي الشهداء والجرحى لن يقبلوا بمحاكمة هزيلة أخرجت في دهاليز وزير العدل

أك��د عضو فريق محامي أس��ر شهداء وجرحى
جريمة جامع دار الرئاسة اإلرهابية ،المحامي محمد
المسوري ،أن اإلجراءات التي سارت فيها هذه القضية
في النيابة العامة تهدف إلى تمييعها بهدف التستر
على الجناة ،مبينا أن عدد المتهمين في القضية أكثر
من  100شخص.

وعد المسوري كل من يتالعب بهذه
القضية اإلرهابية وفق التصنيف
العالمي والمحلي ،مرتكبًا للجريمة
ويعاقب على ذل��ك وفقا للقانون،
مشير اً إلى أن اليمن تمر بمرحلة
انتقالية ،وأن��ه سيأتي اليوم الذي
يطالب فيه أولياء ال��دم بمحاكمة
ه��ؤالء ب��دءاً بالنائب العام وم��رورا
بكل من تستر على الجناة وتالعب
بالقضية .
موضحًا أن قضية تفجير جامع دار
الرئاسة هي قضية وطن بأكمله،
ولن يقبل أولياء دم الشهداء والجرحى
بحضور محاكمة هزلية أخرجت في

جريمـة تفجيـر دار الرئـاسـة قضيـة وطـن بأكملـه
نستغرب مثول النائب العام لتوجيهات السلطة التنفيذية
قاض إصالحي
أولياء الدم يرفضون حضور محكمة يرأسها ٍ
مكتبي النائب العام ووزير العدل ،كما
تكشف ذلك تصريحاتهما األخيرة .
وأكد أن أهالي الضحايا والجرحى لن
يحضروا أو ً
ال محكمة ال تتضمن مثول
كبار المتهمين ،وثانياً تعقد جلساتها

أمام قاض ينتمي لجماعة اإلخوان
المسلمين ،الذين أعدوه مسبقا لتولي
هذه القضية في المحكمة الجزائية
المتخصصة .
وأب���دى المسوري استغرابه من

قيام النائب العام بقبول توجيهات
وأوام��ر السلطة التنفيذية ،والتي
أ ثبت تبعيته لهذ ه ا لسلطة  ،في
الوقت الذي يفرض عليه موقعه أن
يكون نائبا عاما للجمهورية ،وينفذ

القانون حرفيا دون انصياع ،داعيا في
هذه الحالة جميع السجناء في كافة
السجون اليمنية وفي كافة القضايا،
إلى اإلض��راب عن الطعام ،باعتبار
اإلض��راب بات الوسيلة التي تدفع
النائب العام لإلفراج عن السجناء،
متسائال إن كان النائب العام سيفرج
عنهم ألنهم مضربون ،مثلما قرر
اإلفراج عن المتهمين في قضية دار
الرئاسة .
م��ن ناحيتهم أع���رب أول��ي��اء دم
الشهداء والجرحى في حادثة جامع
دار الرئاسة اإلرهابية التي استهدفت
رئيس الجمهورية وكبار قادة الدولة
في الثالث من يونيو 2011م ،عن
رفضهم القاطع لتجزئة القضية
بإحالة بعض المتهمين إلى المحكمة
والتستر على كبار المتهمين والتواطؤ
معهم من خالل عدم إحالتهم إلى
المحاكمة .
وك��ان النائب العام الدكتور علي
أحمد األع���وش ،ق��د وج��ه األرب��ع��اء
النيابة المختصة بالتصرف في ملف
قضية جامع دار الرئاسة بإحالة 12
متهمًا للمحاكمة في واقعة تفجير
الجامع ،و 45متهماً في وقائع أخرى،
واإلف��راج عن سبعة عشر ممن هم
رهن الحبس االحتياطي على ذمة
القضية..
وبحسب مصدر قضائي أن النائب
العام وجه بفصل ملف تكميلي لمن
تعذر سماع أقوالهم لحين ما أسماه
بزوال القيود القانونية التي حالت
بين النيابة واستكمال التحقيق معهم
وأدت الى تأخير التصرف في القضية.
الجدير بالذكر أن أهالي اسر ضحايا
مسجد الرئاسة خرجوا السبت في
مسيرة سلمية إلى ميدان السبعين
احتجاجاً على اطالق المجرمين ،وقد
تعرضوا العتداءات واطالق رصاص
والضرب من قبل متطرفين في األمن
الذين اغلقوا صباح السبت كل الطرق
والمنافذ المؤدية إلى ميدان السبعين
بهدف الحيلولة من تنفيذ اعتصامهم
السلمي.

الزهيري يسخر
كلية اللغات تكرم السفير أحمد علي مؤتمر مأرب يدين
اختطاف نجل مدير من أكاذيب أبواق
اإلصالح
انتركس صافر

كرم خريجو الدفعة الثالثة
ف��ي كلية اللغات بجامعة
صنعاء والتي حملت اسم
(إبداع مترجم) السفير أحمد علي
عبد اهلل صالح رئيس مجلس
إدارة مؤسسة الصالح االجتماعية
للتنمية .
وخالل التكريم أكد السفير أحمد
علي أن االهتمام بطالب العلم
والخربجين الجامعيين هدف سامي
ونبيل من أهداف مؤسسة الصالح
نحو تحقيق التنمية المستدامة في
الوطن ،متمنيا للخرجين التوفيق
والنجاح في مهامهم وأعمالهم
المستقبلية والمشاركة الحقيقية
في خدمة الوطن .

من جانبهم أشاد الخريجون إلى
أن هذا التكريم المتواضع هو وفاء
منهم للجميل الذي ال يمكن نسيانه

بعد الفرح الذي مالء نفوسهم أثناء
حفل تخرجهم الذي رعته مؤسسة
الصالح الثالثاء الماضي .

دان قيادات وقواعد
وأن���ص���ار المؤتمر
ال��ش��ع��ب��ي ال���ع���ام
بمحافظة م���أرب عملية
اخ��ت��ط��اف ن��ج��ل ال��م��دي��ر
التنفيذي لشركة انتركس
ص��اف��ر ال���ذي استهدفته
عناصر مجهولة من أمام
منزله في أمانة العاصمة
واقتادته إلى منطقة غير
معروفة.

وعبرت قيادات وقواعد
المؤتمر (ف��ي ب��ي��ان) عن
إدان��ت��ه��ا واس��ت��ن��ك��اره��ا
الشديدين لهذه األعمال
السيئة ،معتبره من يقف
وراءه���ا ضعفاء نفوس ال
يعبرون عن شيم وأخالق
أبناء اليمن الشرفاء الذين
ي��رف��ض��ون بشكل قاطع
جميع أع��م��ال االختطاف
واإلرهاب.

مصرع قياديين في القاعدة ..وأبناء الشعر يشيعون القبالني
صرح مصدر في المنطقة العسكرية الثالثة ومحافظة
مأرب بأن المقاتلين األبطال في اللواء  312نفذوا
«االربعاء» عملية بطولية نوعية وتصدوا بشجاعة
لعناصر قيادية من تنظيم القاعدة كانت تخطط لتنفيذ
عمليات إرهابية.
وقال المصدر :إن العملية البطولية التي قام بها أبطال
اللواء  312أسفرت عن مصرع اثنين من العناصر القيادية
الخطيرة في تنظيم القاعدة أحدهما يلقب بـ(الصنعاني)
واآلخر (الناشري) كما تمكنوا من القبض علي قيادي بارز في

التنظيم بعد إصابته ..وكانت مصادر قد أفادت أن المدعو
عبدالرحمن هزاع المتهم بقتل المعلم األمريكي جون العام
الماضي والشاب اليمني عبدالجبار القبالني من أبناء مديرية
الشعر قتل الجمعة قبل الماضية في شارع الحوبان ونهبت
سيارته.
الى ذلك ذكر المصدر أن هذه العناصر اإلرهابية كانت
تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف ومنشآت حيوية
كما أنها متورطة في العديد من االعمال اإلرهابية والتخريبية
خالل الفترة الماضية.

ك������ذب
األس��ت��اذ
اح����م����د
الزهيري عضو
ا للجنة ا لعا مة
ورئيس الدائرة
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة
ب���ال���م���ؤت���م���ر
ا لشعبي ا لعا م
م�����ا ن��ش��رت��ه
ق��ن��ات��ا سهيل
وي���م���ن ش��ب��اب
التابعتين لحزب
اإلص���ل��اح عن
قيام مرافقيه بمحاصرة مبنى المجمع الحكومي
بمديرية ثالء بمحافظة عمران رفضًا لتعيين
مدير أمن للمديرية .
الزهيري أكد أن ما نشرته القناتان ال أساس
له من الصحة ،وأنه مجرد خبر مختلق ومفبرك
ألغراض سياسية .

